


Nr. 
ord

Criterii Indicatori de calitate Acțiuni/măsuri întreprinse Responsabil Termen

Standard de acreditare 1. Politici pentru asigurarea calității
1.3.3. Internaționalizarea 
instituțională

Lărgirea legăturilor 
intemaționale cu alte 
instituții

încheierea a noi acorduri de 
colaborare cu instituții similare 
din alte țări.

Administrația Permanent

1.4.1 Organizarea și 
eficacitatea sistemului intem 
de asigurare a calității

Eficientizarea sistemului 
intem de asigurare a 
calității

Elaborarea Manualului Calității CEIAC Sem I

Standard de acreditare 3. învățarea, predarea și evaluarea centrate pe elev/student
3.1.2 Centrarea pe
elev/student a metodelor de 
predare-învățare

îmbunătățirea calității 
procesului de instruire

Elaborarea PO Identificarea 
stilurilor de învățare

CEIAC Septembrie- 
octombrie 2022

3.2.1. Organizarea stagiilor de 
practică

îmbunătățirea calității 
desfășurării stagiilor de 
practică

Delegarea elevilor în unități 
economice selectate de către 
instituția de învățământ.

Șef secție instruire 
practică

Pe parcursul anului

3.2.2 Existența relațiilor de 
colaborare cu instituțiile - 
baze de practică

Lărgirea ariei de unități 
economice adapte pentru 
desfașurarea stagiilor de 
practică

Identificarea a noi agenți 
economici disponibili să accepte 
elevi pentm desfașurarea stagiilor 
de practică.

Șef secție instruire 
practică

Sem I

3.3.1 Organizarea activităților 
extrașcolare

îmbunătățirea organizării și 
desfașurării activităților 
extracurriculare.

Elaborarea PO Organizarea și 
desfațurarea activitățolor 
extracurriculare.

Șefa secție educație 
CEIAC

Octombrie 2022

3.4.1 Organizarea procesului 
de evaluare a rezultatelor 
învățării

îmbunătățirea organizării și 
desfașurării evaluării 
rezultatelor învățării

Elaborarea PO Corectitudinea 
elaborării instrumentelor de 
evaluare

Metodist
CEIAC

Noiembrie 2022

Standard de acreditare 4. Admiterea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări de către elevi



4.1.1 Recrutarea și admiterea 
elevilor

Recrutarea și admiterea 
elevilor

Elaborarea PO Organizarea și 
desfâșurarea admiterii la studii

CEIAC
Director adjunct

Mai 2023

Sporirea atractivității 
specialităților

Organizarea activităților de 
orientare în carieră cu implicarea 
potențialilor abiturienți.

Șefa secție educație 
CEIAC ’

Conform graficului

4.2.2 Mobilitatea academică Extinderea cooperării între 
instituțiile de învățământ 
similare

încheierea Acordurilor de 
mobilitate cu alte instituții de 
învățământ pentru toate 
specialitățile.

Director adjunct Pe parcursul anului

4.3.1 Conferirea calificării și 
eliberarea diplomei de studii 
și a suplimentului descriptiv

îmbunătățirea ratei de 
absolvire

Motivarea elevilor pentru a învăța, 
diminuând astfel rata abandonului 
școlar.

Cadre didactice Permanent

Standard de acreditare 5. Personalul didactic
5.1.2. Calificarea profesională 

a personalului didactic
îmbunătățirea ratei de 
deținere a gradelor 
didactice.

Pregătirea specială a cadrelor 
didactice în domeniul predării

Metodist
CEIAC

Permanent

5.2.1. Strategii/politici/ 
măsuri de dezvoltare a 
personalului didactic

Dezvoltarea personalului 
didactic

Formarea continuă obligatorie a 
tuturor cadrelor didactice conform 
ciclogramei.

Metodist Conform graficului

5. 2.2.. Planificarea și 
realizarea activității metodice 
a personalului didactic

îmbunătățirea calității 
elaborării documentatiei de 
planificare

Elaborarea PO Elaborarea
Planurilor de activitate

CEIAC
Metodist

Septembrie 2022

Elaborarea PO Elaborarea
Raportului anual de activitate

CEIAC
Metodist

Februarie 2023

Standard de acreditare 6. Resurse de învățare și sprijin pentru elevi

6.2.3 Dotarea, dezvoltarea și 
accesibilitatea fondului 

bibliotecii instituției

îmbunătățirea accesibilității 
fondului bibliotecii

Completarea registrului electronic 
de evidență a fondului bibliotecii 
destinat programelor de formare 
profesională.

Bibliotecar Permanent



6.2.4 Asigurarea și 
accesul elevilor la suportul 
curricular

Asigurarea calității 
realizării competențelor 
profesionale

Elaborarea îndrumărilor metodice 
la toate disciplinele de 
specialitate.

Cadre didactice Pe parcursul anului

Standard de acreditare 8. Informatii de interes public
8.1.1 Pagina web a 

instituției.
Transparența informației cu 
privire la activitatea 
instituției

Plasarea regulată a informațiilor 
de interes public

Inginer La necesitate

Standard de acreditare 9. Monitorizarea continuă și evaluarea periodică a programelor de formare profesională
9.2.1 Mecanisme 

instituționale de evidență a 
angajării absolvenților în 
câmpul muncii

Evidență angajării 
absolvenților în câmpul 
muncii

Menținerea contactelor cu foștii 
absolvenți pentru obținerea 
informațiilor referitor la angajare. 
Completarea Traseului 
absolvenților

Șef secție 
Diriginții

Pe parcursul anului

Orientarea profesională a 
absolvenților

Lărgirea arealului de activități ce 
vizează orientarea în carieră:

• Excursii,
• Vizite de studiu,
• Mese rotunde.
• Concursuri.

Șef secție instruire 
practică
Cadre didactice.

Pe parcursul anului


